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Technické informácie uvedené v tomto technickom liste sú spracované na základe našich skúseností a zodpovedajú 
aktuálnemu stavu technického poznania. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v technických listoch. Údaje v technickom 
liste sú nadradené údajom uvedeným na obale produktu. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené použitím 
výrobku v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto technickom liste. Toto vydanie technického listu ruší v celom rozsahu 
platnosti predchádzajúceho vydania. 
 

PROFI ADI PLUS Kat. č.: 6820, 6821 
Aktualizácia 11/2022 

Produkt: Zlepšujúca disperzná prísada do poterov a mált. 
 
Použitie: 
 
 
 
Ďalšie informácie: 

Prísada do zámesovej vody na zušľachtenie cementom spojených zmesí (prostých 
podlahových poterov a omietkových a maltových zmesí) a na prípravu „živého“ 
kontaktného mostíka na aplikáciu združených poterov na hladké podklady vo vonkajšom 
aj vnútornom prostredí. 

Pri zmiešaní so suchou zmesou znižuje prísada množstvo potrebnej zámesovej vody. 
Zvyšuje plasticitu zmesi a taktiež retenciu vody, čo znižuje jej odpar a možnosť tvorby 
zmršťovacích trhlín. Prísada je systémovým výrobkom na zhotovenie kontaktného 
mostíka pod poter PROFI ESTRICH TBR 2 MM. Je tiež vhodná do poterov a omietok 
v prípade ich použitia so zabudovaným podlahovým alebo stenovým vykurovaním. 
Rovnako zvyšuje odolnosť materiálov voči klimatickým vplyvom. 

Vlastnosti: Zvyšuje prídržnosť k podkladu, pevnosť v ťahu pri ohybe, mrazuvzdornosť, oteruvzdornosť  
a  chemickú odolnosť vyzretých hmôt. Znižuje nasiakavosť a sklon k  prašnosti povrchu. 

 
Technické 
údaje: 

Zloženie: 
 

Teplota spracovania: 
Obsah sušiny: 
pH: 
Objemová hmotnosť: 
Farba: 
Dávkovanie: 

bezrospúšťadlová hmota na báze polymérnej 
disperzie 
+5–+30 °C 
(49 ± 1) % 
cca 8 
1,03 kg/dm3 
žltkastá 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Použitie Zámesový roztok 
(prísada : voda) 

Spotreba 

„Živý“ kontaktný mostík 
pod poter  
PROFI ESTRICH TBR 2 MM  

1 : 1 

0,15 l roztoku/kg poteru 
(75 ml disperzie + 75 ml vody). 
Spotreba poteru 6 kg/m²/4 mm, 
teda 0,9 l roztoku/m² poteru 
(0,45 l disperzie + 0,45 l vody) 

Zušľachtenie podlahových 
poterov 

Predpísané množstvo 
zámesovej vody znížiť na 
cca 90 % hodnoty a toto 
množstvo namiešať z 
disperzie a vody v pomere 
1: 2 až 1: 3 

Príklad: 
Zámesová voda 0,133 l/kg 
90 % hodnoty = 0,12 l/kg 
Spotreba disperzie 0,03-0,04 l/kg 
suchej zmesi. 
Spotreba poteru 20 kg/m²/cm, 
teda 0,6-0,8 l disperzie/m²/cm 

Zušľachtenie omietkových 
a maltových zmesí 

Predpísané množstvo 
zámesovej vody znížiť na 
cca 90% hodnoty a toto 
množstvo namiešať z 
disperzie a vody v pomere 
1 : 3 

Príklad: 
Zámesová voda 0,22 l/kg 
90 % hodnoty = 0,20 l/kg 
Spotreba disperzie 0,05 l/kg 
suchej zmesi. 
Spotreba omietky 12 kg/m²/cm, 
teda 0,6 l disperzie/m²/cm 
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Spracovanie: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príprava podkladu: 
Podklad musí byť suchý, súdržný, bez nečistôt a separačných vrstiev (prach a prašné 
častice, mastnoty, zvyšky starých náterov, zvyšky debniacich olejov a pod.). Neaplikovať 
na podklady trvalo zavlhčené a biologicky napadnuté. 
Minimálna pevnosť podkladu (hodnota pevnosti v ťahu zistená odtrhovou skúškou) by 
mala spĺňať hodnotu aspoň 1,0 N/mm². 

 
Spôsob aplikácie: 
Vykonávanie „živého“ kontaktného mostíka pod podlahové potery – pri kladení poterov, 
napr. výrobku PROFI ESTRICH TBR 2 MM, na hladké podklady je nutné najskôr na podklad 
naniesť kontaktný mostík vytvorený zo zámesového roztoku, pozri tabuľka dávkovania, 
vmiešaného do suchého poteru. Takto pripravený mostík sa ihneď aplikuje na podklad 
napr. hrubou kefou alebo zubovým hladidlom o veľkosti zuba 6-8 mm (priemerná hrúbka 
vrstvy cca 4 mm) a do takto nanesenej hmoty sa metódou „živý do živého“ pokladá 
samotný poter namiešaný so zámesovou vodou podľa technického listu výrobku. Je 
potrebné dbať na zabezpečenie dostatočného množstva namiešaného poteru tak, aby bolo 
možné poter klásť plynulo a priebežne do živého mostíka. Na podklad sa nanesie iba také 
množstvo kontaktného mostíka, aby nedošlo k jeho zaschnutiu ešte pred položením 
poteru. 

 
Príprava zušľachtených poterov, omietok a mált – podlahový poter alebo omietková či 
maltová zmes sa pripraví vmiešaním suchej zmesi do zámesového roztoku, pozri tabuľku 
dávkovania. Disperzia umožňuje zníženie množstva zámesovej vody na cca 90 % hodnoty 
uvedenej v technickom liste príslušného výrobku. 

 
Upozornenie–prípravok nepoužívajte pre výrobky už modifikované redispergovateľnými 
polymérmi, plastifikátormi a pod. (pozri technický list zušľachťovaného výrobku). 

Odstraňovanie 
odpadu: 
 
Kvalita 
výrobku: 
 
Skladovanie: 

 

Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
 
 

Kvalita výrobku je kontrolovaná vo vlastnom prevádzkovom laboratóriu. 
 

12 mesiacov od dátumu výroby v pôvodných dobre uzavretých obaloch pri teplote +5 až 

+30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením a nadmerným teplom. Výrobok nesmie 

zmrznúť. 

 
Balenie: 

 
Vedro 10 a 2 kg.  
 

Bezpečnosť práce: Pozri Kartu bezpečnostných  údajov. 
 

 
Profibaustoffe CZ, s.r.o. 
Vídeňská 140/113c 
619 00 Brno 
Tel.:  +420 543 213 303 
E-mail: info@profibaustoffe.cz 
www.profibaustoffe.com 
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